
Lokaludvalget
§17. stk. 4

FORMÅL
Formålet er at styrke og udvikle nærdemokrati i hele kommunen, således at borgerne i  lokalom-

råderne mærker et stigende tilhørsforhold og føler sig som en del af hele kommunen.

DET SKER VED
At der i lokalområderne sættes fokus på nærdemokrati, dialog og samskabelse.

At inddrage borgere, foreninger, erhvervsliv, ildsjæle m.v. i lokalområderne i udvalgets arbejde.

OVERORDNEDE TEMAER
Fokus på landsbyklynger og potentialeplaner. Ønsker at følge det igangværende arbejde med 

landsbyklyngen og at initiere arbejdet med potentialeplaner.
Nye samarbejds- og inddragelsesformer, der kan styrke nærdemokratiet.

ARBEJDSFORM
Lokaludvalgets møder afholdes ude og gerne koblet på aktiviteter, der afholdes lokalt

f.eks. fællesspisninger m.v.
Udvalget vil gerne have repræsentation fra borgere, virksomheder, ildsjæle 

m.fl. i udvalgets arbejde.
Der arbejdes med stor åbenhed og alle er velkommen til at byde ind med ideer og forslag.
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Lokaludvalget
§17. stk. 4

Byrådet besluttede 27. marts 2018 nedsættelse af et §17,4 udvalg 
for indeværende valgperiode 2018 - 2021.

Udvalget skal styrke udviklingen i lokalområderne 
og skabe dialog og brobygning mellem lokalområderne  

Svendborg Kommune og de stående udvalg. 
Udvalget består af en repræsentant fra hver partigruppe i Byrådet

og løsgængere udpeger én repræsentant.

Udvalget er blevet navngivet Lokaludvalget.



Lokalområderne



Arbejdsgrundlag
Lokaludvalget ønsker at arbejde med nye samarbejds - og inddragelsesformer, der kan 

styrke nærdemokratiet i lokalområderne. 

Der sker ved at lokalområderne inddrages direkte i lokaludvalgets arbejde, og at der 
gives mulighed for at lokalområderne kan varetage den lokale udvikling igennem 

borgerbudgetter, potentialeplaner og samarbejder. 

ORGANISERING 
Jævnfør lov om kommunernes styrelse §17, stk 4 har udvalget en

forberedende eller rådgivende funktion, og konkrete beslutninger behandles i de 
relevante fagudvalg, Økonomiudvalg eller Byråd. 

Lokaludvalget ønsker at understøtte lokal organisering og initiativ. 

BORGERRÅD 
Lokaludvalget ønsker at arbejde åbent og inddrage borgere, virksomheder og ildsjæle 
direkte i udvalgets arbejde. Lokaludvalget vil have et tilknyttet borgerråd, der består af 

repræsentanter fra lokalområderne. Lokaludvalget mødes med borgerrådet i forlængelse af 
udvalgte udvalgsmøder og ved særlige lejligheder. 

LOKALOMRÅDERNE 
Svendborg Kommune består af 13 lokalområder. 

I Gudme, Gudbjerg og Hesselager området har man dannet en landsbyklynge, i Vester Sker-
ninge og Ollerup er man gået sammen i Forum 5762 og i Stenstrup og Kirkeby 

kalder man sig en nærdemokratigruppe. 
Ens for alle, er, at de er skabt på lokalt initiativ 

og samler lokalområdets interesser på tværs, og arbejder for at skabe en fælles platform for 
den fremtidige udvikling i området. 

Lokaludvalget ønsker at understøtte arbejdet med lokalområderne. 

SAMARBEJDSAFTALER 
For at sikre et godt samarbejde mellem Lokaludvalget og lokalområderne udarbejdes der 
unikke samarbejdsaftaler for hvert lokalområde, der ønsker at igangsætte et samarbejde 

med udvalget. Samarbejdsaftalen er en gensidig forpligtende aftale mellem lokalområdet og 
Lokaludvalget. Her fastlægges rammerne for organisering, aktiviteter, borgerbudget, møder 

og evaluering.  



STÅENDE UDVALG 

LOKALUDVALGET 

BORGERRÅD

FÆLLESMÆNGDEN

Kurser
Vidensdeling

Kommunikation
Fundraising 
Samarbejde

Formålet er at styrke og udvikle nær-
demokrati i hele kommunen, således 
at borgerne i lokalområderne mærk-
er et stigende tilhørsforhold og føler 
sig som en del af hele kommunen.

Fællesmængden er til gavn 
for alle lokalområderne, og 
er en platform for udvikling 
af ideer og vidensdeling med 
Svendborg Kommune og 
mellem lokalområderne.

Samarbejdsaftalen er en 
gensidig forpligtende aftale 
mellem lokalområdet og 
lokaludvalget. Her fastlægges 
rammerne for organisering, 
aktiviteter, borgerbudget, 
møder og evaluering.  

Består af repræsentanter fra 
hvert lokalområde, der ad hoc 
kan bidrage med sparring, 
rådgivning og lokal know-how. 
Borgerrådet mødes med lokalud-
valget i forbindelse med udvalg-
smøderne og ved særlige 
lejligheder .

Jævnfør lov om kommunernes 
styrelse §17, stk 4 har udvalget en
forberedende eller rådgivende 
funktion, og konkrete beslut-
ninger behandles i de relevante 
fagudvalg, Økonomiudvalg eller 
Byråd.

ORGANISERING AKTIVITETER, IDEER 
OG PROJEKTER 

BORGERBUDGET

Organisering

LANDSBYKLYNGEN
GUDMEKONGENS 

LAND
FORUM 5762

STENSTRUP/
KIRKEBY

NÆRDEMOKRATI
? ?

Lokal organisering i 
lokalområderne

SAMARBEJDSAFTALER



Økonomi 

ADMINISTRATION
 10%

BORGERBUDGET 
50 %

POTENTIALEPLANER 
40%

Borgerbudgetter handler om, at lokalom-
råderne selv bestemmer og uddeler midler til 

lokale initiativer. 
Lokaludvalget stiller et beløb til rådighed, der 

skal anvendes til at igangsætte projekter og 
aktiviteter med fokus på lokalt samarbejde og 
forankring. Projekterne skal komme lokalom-
rådet til gode, og have en almennyttig karak-

ter. 
Borgerbudgetterne afvikles på fællesmøder 
i lokalområderne, hvor de lokale projekter 

præsenteres og prioriteres på demokratisk vis. 
Ønsket er, at lokalområderne bliver direkte 
involveret i uddelingen og prioriteringen af 

midlerne.  Lokaludvalget modtager en afrap-
portering, når projekteterne er gennemført. 

En potentialeplan er et redskab, der hjælper 
med at fastsætte lokalområdets fremtidige ud-
vikling og skaber fælles mål for lokalområdets 

borgere, kommunen og politikere. 

En potentialeplan udarbejdes i dialog med 
lokale borgere, erhvervsliv, foreninger og kul-

tur - og uddannelsesinstitutioner. 

I potentialeplanen beskrives lokalområdets 
kvaliteter, potentialer og udfordringer. 

En potentialeplan er et godt redskab til at 
igangsætte en udvikling i områder, der ikke 

har en stærk lokal organisering. 

Administrationens vigtigste opgave er at 
fremme borgernes aktive deltagelse lokalud-

valgets arbejde. Der sker gennem løbende 
dialog og udarbejdelse af samarbejdsaftaler, 

kurser, fællesmøder mv. 

I den løbende borgerinddragelse arbejdes
der målrettet på at styrke de lokale netværk
og øge samarbejdsfladerne, både lokalt og 
på tværs af lokalområderne.  Administra-

tionen står for den løbende administration 
herunder dialog med lokalområderne, regn-
skabsføring, statusopgørelser, midtvejseval-

uering mv. 

Fordeling af midler for 2019. Den procentvise fordeling af Lokaludvalgets rådighedsbeløb 
kan variere fra år til år, på baggrund af udvalgets prioriteringer og indsatser. 



Deltagelse 
& møder 

MØDER I LOKALUDVALGET 2019
23.01, 13.03, 15.05, 21.08, 23.10 og 11.12 

LOKALOMRÅDE KONFERENCE  
Lokaludvalget ønsker at afholde en konference med fokus på lokalområderne. 

Konferencen afholdes i løbet af foråret 2019, og vil fungere som kasatylator for netværk, 
dialog og samarbejde for både lokalområderne, politikere og Svendborg Kommune. 

Der vil være oplæg, præsentation af lokale projekter, netværkscafé mv. 
Konferencen giver lokaludvalget mulighed for at nå bredt ud til borgere, foreninger og 

øvrige interessenter i lokalområderne. 

BOSÆTNINGSSTRATEGI 
På baggrund af Planstrategi ‘19 udarbejdes en bosætningsstrategi, med fokus på at øge 

bosætningen i Svendborg Kommune. Lokaludvalget inddrages for at sætte fokus på behov 
og tendenser for bosætningen, gennem inddragelse af eksperter, nye tilflyttere mv. 

I den forbindelse afholdes et fællesmøde mellem Teknik - og Erhvervsudvalget og Lokalud-
valget, for at drøfte hvordan bosætningen styrkes både i byen og på landet. 

Mødet afholdes i marts 2019. 

KOMMUNEPLAN 2020 -2032 
I forbindelse med den kommende revision af kommuneplanen, skal der skal en tilpasning af 

temaerne byudvikling, erhverv og turisme, trafik og infrastruktur, og byer og lokalområder. 
Alle temaerne er relevante i forhold til udviklingen i lokalområderne, og Lokaludvalget vil 

derfor blive inddraget i forbindelse med borgerinddragelsesprocesser mv. 

BYRÅDSMØDER I LOKALOMRÅDERNE
Efter kommunalvalget i 2013 besluttede byrådets politkere at holde en række byrådsmøder 

med tilhørende borgermøder uden for byrådssalen for
 at understøtte nærdemokrati og netværk. 

Lokaludvalget vil fungere som værter for disse møder i indeværende valgperiode. 
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